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Cikkem apropója az egyéb nehézségeink miatt sajnálatosan háttérbe szoruló
megemlékezés. Miről? A trianoni ítélethirdetésről. Most nem célom, ezt a megállapítást
érvekkel alátámasztani, de egyre több részletet lehet megtudni arról, hogy hogyan
zajlottak és hogyan zárultak a „béketárgyalások”. Arra is emlékszem, hogy az 1956-os
forradalmat sem lehetett mindig annak nevezni, ami valójában volt. Talán most
reálisabb képet kaphatunk erről a közkeletű történelmi ferdítésről is, hiszen a magyar
fél a tárgyalásba semmilyen formában nem volt bevonva, a magyar lakosság
évtizedekig semmiféle képviseletet nem kapott az elcsatolt területeken. Miért 100?
Mert az ítélet végrehajtása a kihirdetéstől számítva 100 éve tart. Gondolok itt a nemrég
meghozott ukrán nyelvtörvényre, vagy arra a tényre, hogy van olyan utódállam, ahol,
bár igen jelentős számú magyar katolikus hívő él, a püspöki karnak mégsincs magyar
tagja. A téma történelmi, gazdasági, társadalmi, lélektani és sok más vonatkozását nem
tudom kifejteni. Azonban a magam lehetőségeihez mérten szeretnék én is adalékot és
alkalmat szolgáltatni a megemlékezéshez.
Írásom témája a tudomány, a művészet és a vallás felé invitálja Önöket, mégis,
kérem, kísérjék figyelemmel az első olvasásra talán idegen megközelítést, hiszen lesz
még alkalmuk más területekkel foglalkozó megemlékezések olvasására is, amelyek
majd kellőképpen súlyozzák, és a teljes képben színárnyalatként elhelyezik az általam
leírtakat. Az idő rövidségére való tekintettel, epikus eszközökkel élve, a dolgok
közepébe vágva és katalógusszerűen szeretném csak kifejteni a témát, s a további
tájékozódáshoz, a kép árnyalásához az alább érintett művekhez és azok szakirodalmi
utalásaihoz irányítom Önöket remélve, hogy azért az olvasmányosság és az érthetőség
határain belül maradok.
Nézzünk először néhány számadatot: Ma 39 fontosabb (persze ilyen csekély
mennyiség mellett akár egy kódexlaptöredék is nagyon fontos lehet), a magyar
liturgikus énekes gyakorlatot, az esztergomi rítust képviselő kéziratot őriznek
különböző könyvtárakban. A kéziratok sora a 11. században indul és a 18. századig
tart. Ez az az időszak, amely nagyjából átfogja a magyar, vagy, ahogy legfontosabb
kisugárzási pontjáról összefoglalóan nevezzük, az esztergomi rítus életidejét
kialakulásától megszűnéséig. A 39-ből 14 (35,9%) található a mai Magyarország
területén, 20 (51,3%) az egykori Magyarország további területén, 5 (12,8%) pedig azon
kívül. Természetesen ez nem a ma ismert források teljes száma, hanem annak egy
reprezentatív válogatása. Nem tartalmazza a töredékeket, a kivonatokat, és azokat a
forrásokat, amelyeknek eredete még nem tisztázott, vagy amelyek nem a magyar
hagyományt követik. A 39-es lista összeállítása két, a mondandómat érintő 21. századi
monográfiában,
Dobszay László: Corpus antiphonarum, európai örökség és hazai alakítás. Balassi, 2003,
11-16. oldal,
Kovács Andrea: Szekvenciák a középkori Magyarországon, Repertoár, tradíciók,
dallamok. Argumentum-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport,, Budapest, 2017, Musica
Sacra Hungarica 2, 54-73. oldal,

felhasznált kéziratokat felsoroló jegyzék alapján történt, amelyek kellően képviselik a
teljes énekrepertoárt. Az első ugyanis a zsolozsma legfontosabb zenei műfajának, az
antifónának a történetét tekinti át, a második pedig a szekvenciát vizsgálja, amely
utolsóként csatlakozott a miseénekekhez. Mindkét könyv az adott műfaj teljes
magyarországi repertoárjának (3531 antifóna, 287 szekvencia) kiadására,
Dobszay László-Szendrei Janka: Antiphonen I-III, Barenreiter, Kassel-Basel-London-New
York-Praha, 1999, Monumenta Monodica Medii Aevi V,
Kovács Andrea: A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei, szekvenciák,
kritikai dallamkiadás, Argumentum-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2017,
Musica Sacra Hungarica 1,
alapozza megállapításait, és felsorolja az esztergomi/magyar zsolozsma- és miseének
felhasznált, az összkiadás szempontjából fontos forrását.
Az egyes kéziratok esetében nagyon fontos a rendeltetési hely, vagyis az, hogy
mely érsekség, püspökség vagy templom számára készítették azokat. A
nyomtatványokkal ellentétben ugyanis, amelyeknél egy kiadás példányai eredetileg
nem különböznek egymástól, a kéziratok esetében azt látjuk, hogy nincs két kézirat,
amely ugyanolyan lenne. Ez zenei kódexek (miből?) esetén három területen nyilvánul
meg: a bennük leírt énekek szövegében (mit?), azok liturgikus alkalomhoz kötésében
(mikor?) és dallamukban (hogyan?). További nehézséget okoz az, hogy a készítők
illetve a készíttetők legtöbbször a kézirat keletkezési körülményeit semmilyen
formában nem rögzítik. Azokról csak az egyes liturgikus kódexek tartalmi elemzéséből
lehet bizonyos következtetéseket levonni, vagy feltételezéseket megfogalmazni.

Ennek megértéséhez, ha csak nagy vonalakban is, át kell tekintenünk a katolikus
egyház magyarországi területi tagozódását. Képzeletben járjuk be az egyes
püspöki/érseki székhelyeket, ismerjük meg védőszentjüket, vázlatos történetüket!
Szent István király rendelkezésére 10 püspöki/érseki székhely jött létre: 1.
Esztergom (Szent Adalbert, 1001: érsekség, 1993: Esztergom-Budapest) 2. Győr (Szűz
Mária, 1004 és 1009 között) 3. Veszprém (Szent Mihály, 1001, 1993: érsekség) 4. Pécs
(Szent Péter apostol, 1009) 5. Vác (Szűz Mária, 1009 és 1038 között) 6. Eger (Szent János
apostol, 1004 és 1009 között, 1804: érsekség) 7. Kalocsa (Szent Pál apostol, 1002, 1005?:
érsekség, 1135-?: Kalocsa-Bács, 1993: Kalocsa-Kecskemét ) 8. Csanád (Szent György,
1030) 9. Bihar/1077: Várad (Szűz Mária, 1020 körül) 10. Gyulafehérvár (Szent Mihály,
Erdély, 1010, 1991: suffragium nélküli érsekség, Bukarest suffragiuma).
Ezekhez csatlakozott a későbbiekben: 11. Zágráb (Szent István király, 1093, 1852:
érsekség) 12. Nyitra (Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, 1105) 13.
Zengg (?, 1150/1169, 1617: Zengg-Modrus, 1969: érsekség, Rijeka(=Fiume)-Senj(=Zengg),
2000: püspökség, Gospics-Senj(=Zengg) és 14. Kő /1248: Szávaszentdemeter (Szent
Ernye, Szerém, 1230; orthodox/görög, bogumil/bosnyák misszió, 1773: Bosznia-Szerém,
1963-2008: Djakovo(=Diakóvár=Gyakovár)-Srijem(=Szerém), 2008: újra Szerém). Ez a
14 püspökség lefedi az egykori Magyarország teljes területét.
Említésre méltó még a határon (olykor) kívül eső további három missziós püspöki
székhely: x-1. (vö. 36.) Brod /1239:Gyakovár (?, Bosznia, 1200 körül; bogumil/bosnyák
misszió,
1773:
Bosznia-Szerém,
1963-2008:
Djakovo(=Diakóvár=Gyakovár)Srijem(=Szerém), 2008: érsekség, Gyakovár-Eszék), x-2. ?/1279: Milkó (?; kun/tatár
misszió, 1226 körül-1512, területén ma: 1884: Jászvásár), x-3. Nándorfehérvár (?, 1290
körül-1380/1526; orthodox/görög/bolgár/szerb misszió, területén ma: 1729: BelgrádSzendrő, 1924: érsekség, Belgrád).
A magyar liturgikus emlékek kapcsán (valójában csak az 1-12. fordul elő) ezeket
az elnevezéseket nem a mai egyházszervezeti értelemben használjuk az
esztergomi/magyar rítus egykori életterének jellemzésére, hanem beleértjük a belőlük
kialakult, későbbi alapításokat is. Ezeket az egyértelműség kedvéért most szintén
felsorolom.
A témánkat érintő körülbelül 800 éves korszak végén, az 1770-es években, az
egyéni vonásokat mutató esztergomi/magyar liturgikus gyakorlat végleges megszűnése
idején (a két végvár eltűnése: a Pálos Rend 1786-os feloszlatásakor, Zágrábban az
úgynevezett tridenti rítus 1788-as átvételekor) 7 újabb püspökség jött létre.
Esztergomtól függetlenedve 15. Besztercebánya (Xavéri Szent Ferenc, 1776), 16.
Rozsnyó (Nepomuki Szent János, 1776), 17. Szepeshely (Szent Márton, Szepes, 1776),
Veszprémtől 18. Székesfehérvár (Szent István király és a mennyekbe felvett Szűzanya,
1777), Győrtől 19. Szombathely (Tours-i Szent Márton, 1777), Egertől 20. Kassa (Szent
András apostol, 1804, 1995: érsekség), 21. Szatmárnémeti (?, Szatmár, 1804).
Majd 1920 és 2009 között 17 újabb, amelyek közül az aláhúzottak trianoni
mementóként, a korábbi egyházmegyéktől elszakítva jöttek létre: 22. Rijeka (1925:

Fiume, 1969: érsekség, Rijeka(=Fiume)-Senj(=Zengg), 2000: érsekség, korábban: ZenggModrus), 23. Temesvár (1930, korábban: Csanád), 24. Kismarton (1960, korábban:
Szombathely (/Győr)), 25. Szabadka (1968, korábban: Kalocsa), 26. Nagyszombat
(1977: érsekség, 1995-2008: Pozsony-Nagyszombat, 2008: újra Nagyszombat,
suffragium nélküli érsekség, Pozsony suffragiuma, korábban: Esztergom), 27.
Nagybecskerek (1986, korábban: Csanád), 28. Kaposvár (1993, korábban: Veszprém),
29. Debrecen-Nyíregyháza (1993, korábban: Eger), 30. Varasd (1997, korábban:
Zágráb), 31. Pozsega (1997, korábban: Szerém (/Pécs) 32. Munkács (2002, korábban:
Szatmár (/Eger)), 33. Muraszombat (2006, korábban: Maribor (/Szombathely /Győr)),
34. Zsolna (2008, korábban: Besztercebánya (/Esztergom)), 35. Pozsony (1995-2008:
Pozsony-Nagyszombat, 2008: érsekség, korábban: Esztergom), 36. (vö. x1.) GyakovárEszék (1239, 1963: Djakovo(=Diakóvár=Gyakovár)-Srijem(=Szerém), 2008: érsekség,
korábban: Diakóvár-Szerém), 37. Sziszek (2009, korábban: Zágráb) és 38. BelovárKörös (2009, korábban: Zágráb). Az egyes egyházmegyék nevét, néhány kivétellel, a
székhely –i képzős alakja adja.
Nagy utat tettünk meg térben és időben, mire a Szent István által alapított 2
érsekségből és 8 püspökségből (10 egyházmegye) a 10 érsekség és 28 püspökség (38
egyházmegye) ugyanezen a területen létrejött.
Ahhoz, hogy egyszerűsítsünk az átláthatatlannak tűnő helyzeten, már ami az
egyházzenei vonatkozást illeti, segítségünkre siet a tudományos kutatás, amely már
évtizedekkel ezelőtt sejtette, de a számítógépes adatfeldolgozással részletekbemenően
bizonyítani tudta, hogy Magyarországon három, egymáshoz közelálló liturgikus
gyakorlat (úzus) létezett. Az első az Esztergomi Egyháztartomány, a második a Kalocsai
Egyháztartomány nyugati részének, Kalocsa-Zágráb-Szerém, a harmadik pedig a
Kalocsai Egyháztartomány keleti részének, Várad-Erdély-Csanád, gyakorlata.
Tekintsük át, hogy az egyes úzusokhoz hány énekeskönyv kapcsolható. Gondoljunk
bele abba is, hogy milyen fokú volt a kéziratok pusztulása, ha mindössze a mára
létrejött egyházmegyék számának (38) megfelelő fontosabb kézirattal (39)
rendelkezünk egy olyan liturgikus gyakorlatról, amely legalább 400 éven át (a 12.
század elejétől a 16. század elejéig) virágkorát élte püspökségenként többszáz
plébánián. Hangsúlyozottan a kéziratokkal szeretnék foglalkozni, a tárgyunkhoz
tartozó nyomtatványokat egyelőre mellőzöm. Az Esztergomi Egyháztartományból 25
(64,1%), Kalocsa-Zágráb-Szerémből 4 (10,3%), Várad-Erdély-Csanádból pedig 10 (25,6%)
fontosabb kottás kézirat maradt fenn. Látható, hogy az esztergomi gyakorlat
rendelkezik a három közül a legtöbb forrással. Vagy mondjuk úgy, hogy elegendő
forrással rendelkezik ahhoz (szemben a másik két úzussal), hogy az egykori liturgikus
gyakorlatot nagy vonalakban rekonstruálni lehessen.
Most egy újabb utazásra hívom Önöket. Fussunk végig a kéziratokat őrző
városokon is egy felsorolás erejéig! Nézzük meg, hány kéziratot őriznek az egyes
országokban! Most bevonjuk azokat a forrásokat (miből?) is (55 (58,5%) breviarium
vagy missale), amelyek kottát (hogyan?) nem, csak az énekek szövegét és
asszignációját, vagyis elosztását (mit? mikor?) tartalmazzák (39 énekes+55 szöveges=94
forrás=100%). Magyarországon (Budapest, Esztergom, Eger) 30 (31,9%), Szlovákiában

(Pozsony, Szepeshely) 10 (10,6%), Romániában (Brassó, Gyulafehérvár, Szeben) 18
(19,1%), Horvátországban (Zágráb) 19 (20,2%), Ausztriában (Göttweig, Graz,
Güssing(=Németújvár), Salzburg) 10 (10,6%), Törökországban (Isztambul) 3 (3,2%),
Csehországban (Prága), a Vatikánvárosi Államban ( ez a hivatalos elnevezés),
Franciaországban (Párizs), az Amerikai Egyesült Államokban (New York) 1-1 (1,1-1,1%),
vagyis a mai Magyarországon: 30 (31,9%), az egykori Magyarország további területein:
47 (50%), azon kívül: 17 (18,1%) kódex található.
Kiemelten fontos, hogy különbséget tegyünk az egyes kéziratok hovatartozása és
őrzési helye között, és ne vegyük magától értetődőnek, hogy minden könyv az eredeti
helyén maradt. Ugyanis a könyvtárak őriznek olyan szerkönyveket is, amelyek az adott
hely számára készültek, de olykor más úzusok könyvei kerültek messze eredeti
rendeltetési helyüktől.
Mindezeket hallva talán fölmerül kedves hallgatóimban, hogy szeretnék valami
konkrét eredményét látni az elhangzottaknak. Amit egy érdeklődő kívánhat, az a
gyakorlati kiadványokban megjelenő, így megismerhető, újra átélhető rekonstrukciója
az egykori liturgikus éneknek és életnek. Amint már mondtam, erre a munkára a
források szűkössége miatt csak a szűkebb értelemben vett Esztergomi Érsekség, azon
belül is elsősorban a főszékesegyház esetében gondolhatunk. Ehhez nincs szükség a
teljes ma ismert kéziratanyagra, bár a teljes anyag ismerete elengedhetetlen hozzá.
Elégséges néhány jól megválasztott forrást használni. A modern kiadványok kapcsán,
amelyek lehetővé teszik az esztergomi úzus (gyakorlat) áttekintését, most 5 egykori
nyomtatványról is szólok néhány szót, valamint megemlítem a 10 legjelentősebb
kéziratot, azok történelmi vagy tartalmi érdekességeit, és azt a 2 modern kiadványt is,
amely a magyar alkalmazásokat teszi közzé.
I. zsolozsma:
Psalterium Strigoniense I-III. Szerkesztette: Földváry Miklós István, ELTE BTK Latin
Tanszék –Argumentum, Budapest, Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica 1-3
A három kötet az évközi idő anyagát adja. Érdekessége, hogy nem csak a latin
szöveget, hanem annak magyar fordítását és a latin-magyar szövegek dallamait is
tartalmazza. A közreadó a változó részeket egyhetes állandó ciklussal helyettesítette. Így
lehetővé válik a zsolozsma énekes végzése magyarul is, könnyített formában, az év
bármely időszakában, az esztergomi úzus szerint.

Breviarium (Notatum) Strigoniense. Szerkesztette: Földváry Miklós István, ELTE
BTK Latin Tanszék –Argumentum, Budapest, 2016-2018 Monumenta Ritualia Hungarica,
Series Practica 4/a-f
Az eddig megjelent 6 kötet az adventtől pünkösdig tartó időszak anyagát tartalmazza.
A fenti két kiadvány fontosabb forrásai:
1. Breviarium Strigoniense, 1. kiadás: Velence, 1480, 2. kiadás: Nürnberg 1484, 13.
kiadás: Bécs 1558, szöveges nyomtatvány1
1480 és 1558 között 13 kiadásban jelent meg. Az első kiadás Mátyás király
utasítására történt. Dallamokat nem tartalmaz, de a dallamokat is tartalmazó
kódexekkel szemben világosan kijelenti, hogy az esztergomi főszékesegyház liturgiáját
foglalja magában. Így viszonyítási alapul szolgálhat ismeretlen rendeltetésű liturgikus
kéziratok beazonosításához. A nyomtatványoknál az alább következő kéziratokkal
ellentétben az egyes kiadásokból fennmaradt példányok őrzési helyét a
szakirodalomban csak akkor szokták megadni, ha kifejezetten ezekkel foglalkozik a
tanulmány, vagy ha csak néhány példány maradt fenn az adott nyomtatványból.
2. Breviarium (Strigoniense), 13. század, Zágráb, Knjiznica Metropolitana, MR 67,
szöveges kézirat
Rendeltetési helye nincs feltüntetve a kéziratban, de az előbb említett
nyomtatványokkal való nagyfokú tartalmi egyezés az alább tárgyalt kéziratokkal
egyezően esztergomi/magyar eredetét igazolja.

3. Breviarium Notatum Strigoniense saeculi XIII., Prága, Strahovská knihovna DE I
7, közreadja: Szendrei Janka, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1998,
hasonmás kiadás, Musicalia Danubiana 17, kottás kézirat
A kéziratra egy brünni kutató, ferences szerzetes hívta fel a magyar kutatók
figyelmét, miután kézhez vette a Musicalia Danubiana kiadványsorozat (1982-2015
között 1-25. kötet jelent meg) 1. kötetét (lásd alább a 12. pontban), melynek előszavában
először váltak széles körben ismertté az esztergomi/magyar hangjegyírás
jellegzetességei.
4. Psalterium Strigoniense, Venetiis, 1523. Második kiadás, München, Bayerische
Staatsbibliothek, Res/2 Liturg. 380, közreadja: Szoliva Gábriel, MTA BTKK
Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015, hasonmás kiadás, Musicalia Danubiana
25, szöveges nyomtatvány2-kottás kézirat

A második kiadás egy újabb, harmadik fennmaradt példányának 2012-es
felfedezése a müncheni Bajor Állami Könyvtárban zenetörténeti szempontból az
utóbbi évtizedek egyik jelentős pillanata volt. Felfedezését az könnyítette meg, hogy a
kötetet digitális adatbázisban hozzáférhetővé tették. Jelentősége pedig abban áll, hogy
ebbe a példányba, szemben a másik két ismert példánnyal, az egyes szövegek fölé,
ahová üres vonalrendszert nyomtattak, kézírással bejegyezték dallamukat is. Tehát így
a nyomtatvány egyben egy önálló zenei kézirat is lett. Ez a példány egykor Oláh Miklós
esztergomi érsek tulajdonában volt.
Egy kézirat vagy nyomtatvány életének egy sajátos szakasza az, amit a
szakirodalom ezzel a kifejezéssel illet: a könyv lappang. Ilyen például a most tárgyalt
nyomtatvány első kiadásának egyik fennmaradt példánya, amely egykor a pozsonyi
ferences könyvtár állományában volt. Olyasmit jelent ez, mint amikor otthon azt
kérdezzük valamiről, hogy „Hova is tettem?” Tudjuk, hogy a könyv létezik,
katalogizálva van, de még sincs meg. Egyben egy reményteli kifejezése annak, hogy
„Majd csak előkerül!” Tágabb értelemben véve a szót, mindig remélnünk kell, hogy
újabb források kerülnek a látóterünkbe, amelyekről egyelőre nem tudunk, pedig
katalogizálva vannak, sőt meg is vannak a helyükön az adott könyvtárban, csak „oda
kell menni”, és „leemelni a polcról”. Úgy, mint ezt a nyomtatványt is.
5. Budai Psalterium, 15. század vége, Esztergom Főszékesegyházi Könyvtár, Ms
13c, kottás kézirat
6. Budai Antifonale, 15. század vége, Pozsony, Archiv Mesta EC Lad 6, kottás
kézirat
7. A pozsonyi Szent Márton-társaskáptalan antifonaléja I-II, 1430 körül, Pozsony,
Archiv Mesta EC Lad 2-3, kottás kézirat
8. Pálos Antifonale, 15-16. század, Zágráb, Knjiznica Metropolitana, MR 8, kottás
kézirat

A most felsorolt budai, pozsonyi és pálos rendeltetésű (provenienciájú) könyveket
is az esztergomi úzus forrásai között találjuk, mert a két város, és a magyar alapítású
rend liturgikus gyakorlata állt a legközelebb Esztergoméhoz.
9. Isztambuli Antifonale, 1360 körül, Isztambul, Topkapi Sarayi Müzesi, Deissmann
42, közreadja: Szendrei Janka, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, hasonmás
kiadás, Musicalia Danubiana 18, kottás kézirat
Elnevezése nem rendeltetési helyét, hanem jelenlegi őrzési helyét jelöli.
Rendeltetési helye talán valamelyik, az Esztergomi Egyháztartományhoz tartozó
püspökség volt. Ezek a püspökségek (Győr, Veszprém, Pécs, Vác, Eger) szintén közel
álltak Esztergom gyakorlatához. Területükről csak nyomok maradtak az egykori
egyházzenei kultúráról.
10. Nappali Zsoltároskönyv, diurnale. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége-Szent
Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom, Budapest, 1990, Énekes Zsolozsma az
Esztergomi Breviarium alapján I(/A)
11. Virrasztó Zsoltárkönyv, nokturnále. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége-Szent
Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom, Budapest, 1991, Énekes Zsolozsma az
Esztergomi Breviarium alapján I/B
A háromkötetes, latin-magyar psalterium magyar alkalmazásai nagyrészt a két
fenti modern kiadványon alapulnak. A zsolozsma-antifónák „fordítását” megkönnyíti,
hogy azok dallama jelentős százalékban úgynevezett típusokba sorolható. Ez a jelenség
összefügg avval, hogy a zenetörténetnek a kottaírást még nem használó szakaszában (a
Kr.u. 9. század előtt) keletkeztek és hagyományozódtak évszázadokon keresztül.

II. mise:
Missale Strigoniense, 1484. Közreadja: Déri Balázs, Argumentum, Budapest, 2009,
Monumenta Ritualia Hungarica 1
Ez a mű az esztergomi misekönyv első kiadásának kritikai kiadása.
Forrása:
12. Missale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis. Per Anthonium
Koburger, in Nurenberga, anno 1484, Országos Széchényi Könyvtár, Inc. 177 és
177b, szöveges nyomtatvány3
A mű szintén Mátyás király uralkodása alatt került ki a nyomdából. A missale
összesen 15-ször jelent meg 1484 és 1518 között. A 2-15. kiadás tudományos
feldolgozása és összevetése még nem történt meg. Az összetett és hosszadalmas munka
során először rögzítik az egyes kiadások közti különbségeket, majd a fönnmaradt
példányokat egyenként megvizsgálják regisztrálva a lapszéli kéziratos kiegészítéseket
és a használat egyéb jeleit, mivel ezek egyedivé, önálló forrássá teszik az eredetileg
egyforma példányokat.
Graduale Strigoniense. Szerkesztette: Földváry Miklós István, ELTE BTK Latin
Tanszék–Argumentum, Budapest, 2017, Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica
5

Fontosabb forrásai:
13. Missale Notatum Strigoniense ante 1341, Pozsony, Archív mesta, EC Lad. 3 és EL
18, közreadja: Szendrei Janka- Richard Ribaric , MTA Zenetudományi Intézet,
Budapest, 1982, hasonmás kiadás, Musicalia Danubiana 1, kottás kézirat
Egyike a leghányatottabb sorsú kéziratoknak. Az első világháború utáni években
tűnt el őrzési helyéről, a pozsonyi káptalani könyvtárból. Majd 1930 és 1945 között a
több részre bontott kódexet részenként árulni kezdték. A helybéli Archív Mesta részére
kínálták föl megvételre. Bizonyos lapjai pedig a nagyszombati Szent Adalbert Társaság
archívumába kerültek. Később még további hat lap került elő a kéziratból. A 19.
században ismert 366 lapból ma egyelőre 304-et ismerünk.
14. Graduale Strigoniense, 15/16. század, Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, I.
1a-b, közreadja: Szendrei Janka, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1990 és
1993, átírás, Musicalia Danubiana 12 *-**, kottás kézirat
A kétkötetes kéziratot Bakócz-gradualénak is nevezik. A mű névadója ezúttal a
készíttető, az Erdődy-Bakócz család valamelyik tagja. Ezt a feltevést a kéziratban a
család többször is megjelenő címere támasztja alá. Jelenlegi elnevezésével és őrzési
helyével szemben az újabb vizsgálatok szerint valószínűleg zágrábi rendeltetésű
énekeskönyv.

15. Graduale Francisci de Futhak 1463. kottás kézirat, Isztambul, Topkapi Sarayi
Müzesi, Deissmann 68, Közreadja: Kovács Andrea, Topkapi Sarayi-LFZE
Egyházzenei Kutatócsoport, 2019, monográfia és átírás, Musica Sacra Hungarica
4/1-2

A mű közismertebb elnevezése: Futaki-graduale. Ez a kódex arról a személyről
kapta a nevét, aki másolta. A futaki születésű Ferenc a másolás befejezésekor jegyezte
fel saját nevét. Valószínűleg kelet-magyarországi rendeltetésű énekeskönyv.

Az esztergomi rítus megismeréséhez segítséget ad két további nyomtatvány
modern kiadása:
Ordinarius Strigoniensis, 1493-1520. Közreadja: Földváry
Argumentum, Budapest, 2009, Monumenta Ritualia Hungarica 2

Miklós

István,

A mű 6 egykori kiadásának modern kritikai összkiadása.
Forrása:
16. Ordinarius Strigoniensis, 1.: ?Nürnberg, ?1493-1496, 2.: Nürnberg, 1496, 3.:
Velence, 1505, 4.: Velence, 1509, 5.: Lyon, 1510, 6.: Velence, 1520, Szöveges
nyomtatvány4

Az énekszövegek kezdőszavait (mit?) és előadásuk körülményeit (mikor?) rögzíti
a főszékesegyház konkrét gyakorlata szerint. Emellett kitér a liturgia eddig nem
érintett területeire: a szolgálattevők (ki?) elhelyezkedésére (hol?), öltözetére (miben?)
és a szükséges eszközökre, anyagokra (mivel?) is.
Obsequiale Strigoniense, 1490-1560. Közreadja: Varga Benjamin, ELTE BTK
Vallástudományi Központ-Argumentum, Budapest, 2016, Műhelytanulmányok 2
A mű 9 egykori kiadásának modern kritikai összkiadása. Megjelenésével szinte
teljessé vált az esztergomi rítust bemutató könyvsorozat. Egyedül a pontificale
(püspöki szerkönyv) megjelenése várat még magára, ami a könyvműfaj
összetettségéből adódóan egy hosszan tartó tudományos kutatás eredménye lesz majd.
Forrása:
17. Obsequiale Strigoniense, 1-2.:Nürnberg, ?1490-1495, 1496, 3.:Bécs, 1500, 48.:Velence, 1501, 1503, 1508, 1523 körül, 1525, 9.: Bécs, 1560, szöveges
nyomtatvány5
A más néven rituale/manuale/agenda névvel is illetett szerkönyv a pontificale
kivonata. A pontificale gyűjti egybe a zsolozsmán és misén kívül eső szertartásokat. Az
obsequiale ezek közül a püspöki jogkörhöz nem kötött szentségek (házasság,
keresztelés, betegek, bűnbánat) kiszolgáltatását, áldásokat, szenteléseket (étel, búza,

takarmány, bor, zarándokbotok és köpenyek, ház, virág) és az egyházi év különleges
szertartásait (Gyertyaszentelő, Hamvazószerda, Virágvasárnap, Nagycsütörtök,
Nagypéntek, Nagyszombat) tartalmazza.
Történetünk végére érkeztünk. Az eddigieket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy
az esztergomi/ magyar liturgikus úzus szorosan kapcsolódik az egykori Magyarország
történelméhez, hiszen elterjedése, valamint a kódexekben (miből?) használt
hangjegyírás annak határain belül általános, bár a kevésbé fontos pontokon helyi
sajátságok (szöveg (mit?), dallam (hogyan?), elrendezés (mikor?)) kialakulásának is
helyet adott. Továbbá mint a római rítus egyedi, értékes változata előkelő helyet foglal
el hazánk és a keresztény világ vallási, zenei és könyvkultúrájában. Emellett a
fennmaradt kéziratok igen jelentős száma található az egykori Magyarországnak azon
részein, amelyek a mai országhatárokon kívül esnek.
A források csekély számát nézve nem alaptalanul támad hiányérzet bennünk. A
hiányérzet életünket végig kiséri, amit most, az évforduló kapcsán különösen átélünk,
de evvel kell élnünk. Egyházunk csak olyanokat avat boldoggá, szentté, akik hite
szerint már az Úr színe látására jutottak. A kereszténységet korban megelőző
bölcsességi irodalom is figyelmeztet minket: „Nihil est ab omni parte beatum”
(Horatius: II. könyv, 16. óda), vagyis: Semmi sem boldog minden részletében. A teljes
boldogság életünkben elérhetetlen. A humoros bölcsesség, a nyelvi találékonyság
azonban minden hiányérzetet, vágyat és elkendőzött vagy kendőzetlen valóságot ki
akar fejezni. Nincs olyan sötét pillanata az emberi történelemnek, amelyet ne öntene
szavakba árnyoldalával és a felülemelkedés vágyával. Mostani évfordulónkat így fejezi
ki: Magyarország bizonyos szempontból egyedülálló a világon. Az egyetlen ország,
amelyet saját maga vesz körül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A már említetteken kívül felhasznált további szakirodalom:
A magyar egyházszervezetről:
Magyar Katolikus Lexikon. 1-17. kötet, szerkesztették: dr. Diós István és Viczián
János, Szent István Társulat, Budapest, 1993-2014, az egyes érsekségekhez,
püspökségekhez kapcsolódó címszavak
Sebők László: A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta. In: Regio 2. évf.
(1991) 3. szám 65-88.
Török József-Legeza László: A magyar egyház évezrede, Mikes-Ecclesia, Budapest,
2000

A magyar liturgikus könyvekről:
Ars Sacra – A liturgikus művészet kézikönyve. Szerkesztette: Szakács Béla Zsolt,
Szent István Társulat, Budapest, 2019, 4. fejezet: Földváry Miklós István: Liturgikus
könyvek.
Borsa Gedeon: A Breviarium Strigoniense újabban fellelt ősnyomtatvány kiadása.
In: Az Országos Széchényi könyvtár Évkönyve 1958. 229-237.
Dobszay László: Az esztergomi rítus. Új Ember, Budapest, (2004)
Földváry Miklós István: Egy úzus születése, a Chartvirgus-pontificale és a
magyarországi liturgia megalkotása a XI. században, ELTE BTK Vallástudományi
Központ-Argumentum, Budapest, 2017, Műhelytanulmányok 4
Magyarország zenetörténete
Akadémiai, Budapest, 1988

I.

Középkor,

szerkesztő:

Rajeczky

Benjamin,

Szendrei Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink
tükrében. Balassi, Budapest, 2005

Magyar/esztergomi gregorián énekek hangfelvételei:
Magyar gregoriánum I-VII. Hungaroton, 1974-1999, LPX/HCD 11477, SLPX/HCD
12048-50, HCD 12169-70, HCD 31816, az elhangzó darabok elektronikusan is elérhetőek,
kottájuk külön kiadványban jelent meg:
Magyar gregoriánum, Cantus Gregorianus ex Hungaria, közreadja: Szendrei
Janka-Dobszay László-Rajeczky Benjamin, Editio musica, Budapest, 1981
Cantus Gregorianus ex Hungaria 2., Gregorian Chants from Medieval Hungary 2.,
közreadja: Dobszay László és Szendrei Janka, LFZE Egyházzenei Kutatócsoport és a
Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2012

1. lemez

∙ Te Deum https://youtu.be/jwyp7wvl7t8
∙ Hodie Christus natus est https://youtu.be/s0Y7GiNUItA
∙ Dies est laetitiae https://youtu.be/6T5-5UOuA8g
2. lemez

∙ Verbum caro factum est https://youtu.be/9JAqb7cUhVg
∙ Consolamini https://youtu.be/SoqP147DRjQ
∙ Loquebantur https://youtu.be/N6QF0myOwkQ

3. lemez

∙ Kyrie puerorum https://youtu.be/HHHQVC8p9TA
∙ Adducunt ergo Jesum https://youtu.be/Qpi2ErtiMLw
∙ Recessit pastor noster https://youtu.be/0r0nn81jLko
4. lemez

∙ Inventor rutili https://youtu.be/VlwqImIk18c
∙ Resurrexi https://youtu.be/0X3U-mIVPGs
∙ Kyrie paschale https://youtu.be/rgK8J8vtAWM

5. lemez

∙ Ave, beate rex https://youtu.be/OXtf6dOxiQU
∙ Domine, ad adiuvandum https://youtu.be/T4byrx10tZw
∙ Regis regum civis, ave https://youtu.be/7UDzYT1yzac
6. lemez

∙ Salve, sancte parens https://youtu.be/HoDtfj2D9R4
∙ Mira mater exstitisti https://youtu.be/YMh-z9H1_r4
∙ Aperite mihi https://youtu.be/Z5KrL-kfek0

7. lemez

∙ Karácsonyi antifónák https://youtu.be/lXWDzJQENzY
∙ Verbum caro https://youtu.be/hKy1-KPTHSE
∙ Hic, qui advenit https://youtu.be/4EEHqvIF8Qw

